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Κεφάλαιο 1ο 

 

O μύθος του Σίσυφου  
και ο βράχος της ύπαρξής μας 

 
 
 
1.1 Το βάσανο του Σίσυφου μέσα από τη ματιά του βασανι-

σμένου Οδυσσέα 
 
Προσπαθώντας να καταλήξω στους μύθους που θα εξετάσω σε ατομικό 

και συλλογικό επίπεδο, εκείνος του Σίσυφου ήρθε πρώτος στον νου μου. 
Γιατί άραγε; Η απάντηση είναι τόσο απλή και σχετίζεται με τη θέα που 
απολαύσαμε όλοι μας κάποτε καθήμενοι σε έναν βράχο. Να έχεις κάνει την 
αναρρίχησή σου, να ιδρώνεις, να κουράζεσαι, να απελπίζεσαι, ίσως και να 
πεισμώνεις την επόμενη στιγμή, μόνο και μόνο για να έχεις τη χαρά να 
απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα, την ανατολή, τη γαλήνια ή φουρτουνιασμένη 
θάλασσα, τα βουνά ή τα φώτα της πόλης. 

Η αναρρίχηση αυτή έχει έναν σκοπό. Να φτάσεις κάπου, να ξαποστά-
σεις, να θαυμάσεις, να αναλογιστείς ή να κάνεις το οτιδήποτε αγαπά η ψυ-
χούλα σου. Ο Σίσυφος όμως δεν έχει ποτέ αυτή τη χαρά. Αγκομαχάει, ιδρώ-
νει, καταθέτει την τελευταία ικμάδα ψυχής και ύπαρξης που έχει, κουβαλώ-
ντας τον βράχο της αμαρτίας του. Αμαρτίας είπα; Χμ, θα το δούμε αυτό αρ-
γότερα. Έχει ανηφόρα αυτή η εξέταση και είμαι ακόμα στα ριζά της. 

Στο μυαλό μου η περιγραφή θυμίζει ζωγραφικό πίνακα. Η κάθε λέξη 
είναι μια μικρή πινελιά και όλες μαζί η σκηνή μπροστά στα μάτια μας. Ο 
γέρος και τυφλός ζωγράφος της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι ο Όμηρος, 
σε πέντε στίχους μάς δίνει το μαρτύριο του Σίσυφου. Μιας και Όμηρος δεν 
υπήρξε ποτέ και είναι ο αρχαίος μας λαός, δεν μπορώ να μην αναλογιστώ τη 
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μακραίωνη παράδοση ενός λαού που αν και εθελοτυφλεί πολλές φορές,  από 
τα έπη έως τα δημοτικά τραγούδια, είναι ικανός για τις λογοτεχνικές κορφές 
του Ολύμπου. 

Στη συγκλονιστική ραψωδία λ της Οδύσσειας με τίτλο «Νέκυια», περι-
γράφεται η κάθοδος του Οδυσσέα στον Άδη. Προκειμένου να μπορέσει ο έτε-
ρος ομηρικός ανήσυχος ήρωας, ο Οδυσσέας, να μάθει από πού πρέπει να περά-
σει για να γυρίσει στον ξερόβραχό του στην Ιθάκη, λαμβάνει την εντολή από 
την Κίρκη να κατέβει στον Άδη ώστε να λάβει χρησμό από τον μάντη Τειρεσία. 

Οι στίχοι 593-600 περιγράφουν τη στιγμή που το βασανισμένο κορμί 
του Οδυσσέα ανταμώνει τη βασανισμένη ψυχή του Σίσυφου. Ας δούμε την 
ομηρική πινελιά του αιώνιου μαρτυρίου: 

«καὶ μὴν Σίσυφον εἰσεῖδον κρατέρ᾿ ἄλγε᾿ ἔχοντα λᾶαν βαστάζοντα 
πελώριον αμφοτέρῃσιν. 

ἦτοι ὁ μὲν σκηριπτόμενος χερσίν τε ποσίν τε λᾶαν ἄνω ὤθεσκε ποτὶ 
λόφον: ἀλλ᾿ ὅτε μέλλοι ἄκρον ὑπερβαλέειν, τότ᾿ ἀποστρέψασκε κραταιίς: 
αὖτις ἔπειτα πέδονδε κυλίνδετο λᾶας ἀναιδής. αὐτὰρ ὅ γ᾿ ἂψ ὤσασκε 
τιταινόμενος, κατὰ δ᾿ ἱδρὼς ἔρρεεν ἐκ μελέων, κονίη δ᾿ ἐκ κρατὸς ὀρώρει.» 

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, επειδή πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι εξ 
ημών, μεταξύ αυτών και εγώ, να αποικήσουμε τον πλανήτη Άρη παρά να 
διαβάσουμε Όμηρο από το πρωτότυπο, γεγονός που εμένα με θλίβει και με 
θυμώνει για την οκνηρία μου, ας χαρούμε την καλύτερη δυνατή μετάφραση 
αυτών των στίχων από τον Αργύρη Εφταλιώτη, φιλολογικό ψευδώνυμο του 
Κλεάνθη Μιχαηλίδη. Ο Λέσβιος έμπορος, συγγραφέας και μεταφραστής, κο-
σμοπολίτης και υπέρμαχος της λαϊκής γλώσσας, της δημοτικής, στα χρόνια 
της γλωσσικής διαμάχης προχώρησε σε αυτή την εξαιρετική, αν και ημιτελή, 
μετάφραση, καθώς απουσιάζουν οι τρεις τελευταίες ραψωδίες. Ένα μικρό 
αλλά αναγκαίο ξεστράτισμα από την ανάβαση, για να περπατήσουμε σε ένα 
μυστικό μονοπάτι που σε οδηγεί στην ευωδία και στη θλιμμένη ομορφιά του 
λουλουδιού που ονομάζεται νόστιμον ἦμαρ. Οι ομηρικές μέρες (ἦμαρ) στον 
Όμηρο είναι βαπτισμένες, έχουν ονόματα διατηρημένα στο πέρασμα του 
χρόνου και στη συλλογική θύμηση. «Ολέθριον ἦμαρ» είναι η μέρα της 
καταστροφής. «Αἴσιμον ἦμαρ» είναι η μέρα του πεπρωμένου. «Νηλεές 
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ἦμαρ» είναι η αναπόφευκτη ημέρα, η ημέρα του θανάτου. «Νόστιμον ἦμαρ» 
είναι η ημέρα του γυρισμού. 

Ο Εφταλιώτης σε όλη του τη ζωή διακατεχόταν από τη λαχτάρα του 
Οδυσσέα. Θυμηθείτε τα λόγια του Ιθακήσιου στη ραψωδία Α της Οδύσ-
σειας: «αυτάρ Οδυσσεύς, ιέμενος και καπνόν αποθρώσκοντα νοήσαι ης γαίης, 
θανέειν ιμείρεται». Είναι τα λόγια όσων έχουν επιθυμήσει την πατρική γη, το 
βλέμμα του πατέρα και τα χάδια της μάνας, τις βόλτες σε δρόμους και τα 
ενήλικα βήματα να ακολουθούν μαγεμένα θαρρείς τα παιδικά χοροπηδητά. 
«Μακάρι να δω έστω και τον καπνό να βγαίνει από τις καμινάδες των σπι-
τιών της πατρίδας μου και ας πεθάνω!» μονολογούσε ο ξενιτεμένος Οδυσ-
σέας καθημερινά και τα δάκρυα έσμιγαν με την πεθυμιά. 

Την περίοδο λοιπόν του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Εφταλιώτης, για τον 
οποίο ο Ψυχάρης έλεγε «Τα ρωμέικα συ μόνο τα γράφεις. Εμείς πού και πού 
αρπάζουμε ένα ψίχουλο», ωθούμενος από την αδιάκοπη και ανίκητη αγάπη 
για το νησί του και την απογοήτευση για το ζοφερό παρόν που ζούσε, μετέ-
φρασε την Οδύσσεια. Ορίστε λοιπόν το μαρτύριο του Σίσυφου μέσα από τα 
μάτια του Οδυσσέα: 

«Κι ακόμα είδα τον Σίσυφο φριχτά βασανισμένο· κοτρώνα αυτός θεό-
ρατη και με τα δυο βαστούσε, και στυλωμένος έσπρωχνε, με πόδια και με χέ-
ρια, την πέτρα απάνω στο βουνό· κι ότι έκανε να φτάσει, και να περάσει απ’ 
την κορφή, τον έπαιρνε το βάρος και προς τον κάμπο ανήλεη κατρακυλούσε 
η πέτρα. Κι αυτός πάλι έσπρωχνε βαριά, και το κορμί του ο ίδρος περέχυνε, 
και σκέπαζε την κεφαλή του η σκόνη». 

Ω, Ολύμπιοι θεοί, τι μαρτύριο ήταν αυτό! Πόσο σκληροί σταθήκατε σε 
αυτόν τον θνητό! Μα δεν σταματάτε εδώ. Αυτό το κολοσσιαίο μαρτύριο 
συμβαίνει μπροστά στα μάτια του γιου του Οδυσσέα. Μα ναι, δεν κάνω 
λάθος και προλαβαίνω το βλέμμα της έκπληξής σας. Θα μου πείτε και με το 
δίκιο σας, τι μας μάθαιναν στο σχολείο; O Οδυσσέας δεν είχε το προσωνύ-
μιο Λαερτιάδης, δηλαδή γιος του Λαέρτη; H μάνα του η Αντίκλεια τον 
Λάερτη δεν παρουσίαζε ως πατέρα του; Έχει το γούστο της αυτή η ιστορία. 
Ας τη δούμε λίγο μαζί. 

 


